
	   	  
	  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  2011	  –	  2012	   	   	   	   	   Grebbestad	  2012-‐09-‐01	  
	  	  
Ostronakademien	  har	  under	  verksamhetsåret	  haft	  elva	  styrelsemöten.	  Nio	  av	  dessa	  har	  hållits	  i	  Everts	  
Sjöbod	  och	  två	  på	  restaurang	  Telegrafen	  i	  Grebbestad.	  
Medlemsantalet	  är	  f.n.	  449	  st,	  vilket	  är	  en	  minskning	  med	  c:a	  100	  medlemmar	  från	  föregående	  år.	  Det	  
finns	  i	  dagsläget	  27	  företagsmedlemmar.	  
	  Verksamhetsåret	  inleddes	  som	  brukligt	  med	  årsmöte	  och	  Ostronets	  dag	  i	  Grebbestad	  lördagen	  den	  3:e	  
september,	  vilket	  blev	  en	  stor	  succé.	  Intresset	  för	  ostron	  ökar	  stadigt	  och	  totalt	  konsumerades	  4500	  
platta	  ostron	  (Ostrea	  edulis)	  under	  dagen.	  De	  flesta	  restaurangerna	  hade	  också	  ostron	  på	  menyerna	  
under	  Ostronets	  dag.	  Stipendiet	  på	  10	  000	  kr	  delades	  ut	  under	  årsmötet	  och	  2011	  års	  stipendiat	  blev	  
Erik	  Abelin,	  student	  inom	  Industridesignprogrammet	  vid	  Lunds	  Tekniska	  Högskola,	  som	  i	  sitt	  
examensarbete	  har	  designat	  ett	  helhetskoncept	  med	  en	  mobil	  ostronbar	  i	  centrum.	  
Efter	  flera	  år	  med	  ostronöppnarkurs	  i	  Grebbestad	  flyttades	  vår	  årliga	  kurs	  till	  Strömstad	  och	  
restaurang	  Rökeriet	  den	  31:a	  mars	  för	  att	  sprida	  ostronöppnandets	  ädla	  konst.	  En	  förändring	  som	  blev	  
mycket	  lyckad	  och	  lockade	  till	  sig	  besökare	  både	  Strömstad	  och	  Norge.	  Akademien	  fick	  under	  dagen	  ca	  
30	  nya	  medlemmar.	  
Ostronakademien	  deltog	  i	  arrangemanget	  av	  Nordiska	  mästerskapen	  i	  ostronöppning,	  som	  även	  i	  år	  
hölls	  på	  hotell	  Tanumstrand	  i	  Grebbestad	  den	  28	  april	  2012.	  Ostronakademien	  bemannade	  
ostronbaren,	  ansvarade	  för	  tidtagningen	  samt	  engagerade	  utställare.	  16	  tävlare	  från	  våra	  nordiska	  
länder	  plus	  en	  deltagare	  från	  Estland	  slogs	  om	  titeln	  och	  för	  första	  gången	  blev	  en	  finländare	  Nordisk	  
Mästare,	  nämligen	  Martin	  Söderström.	  Under	  helgen	  fanns	  även	  några	  av	  NM-‐deltagarna	  på	  plats	  på	  
Grebbestads	  restauranger	  för	  att	  visa	  ostronöppning.	  NM	  var	  ett	  lyckat	  arrangemang	  som	  drog	  mycket	  
folk.	  Massmedia	  från	  många	  europeiska	  länder	  fanns	  på	  plats	  samt	  även	  i	  år	  Norska	  TV	  för	  att	  följa	  en	  
norsk	  tävlare.	  Evenemanget	  fick	  en	  otrolig	  publicitet	  i	  och	  med	  att	  Ryanairs	  stolsmagasin	  Let’s	  go	  
gjorde	  en	  artikel	  i	  aprilnumret	  om	  NM.	  Magasinet	  har	  potentiellt	  5	  miljoner	  läsare!	  
	  Dagen	  innan	  NM,	  den	  27	  april	  arrangerades	  Ostronakademiens	  egen	  ostronöppnartävling;	  Öppna	  
Grebbestadsmästerskapen.	  Det	  finns	  nu	  en	  mängd	  mycket	  duktiga	  öppnare	  i	  trakten	  och	  i	  finalen	  
kämpade	  fjolårets	  vinnare	  Anders	  Sporrong	  från	  Restaurang	  Telegrafen	  mot	  bl.a	  Peter	  Wirnäs	  från	  
Champagnehuset	  och	  Per	  Karlsson,	  Everts	  Sjöbod.	  Anders	  fick	  i	  år	  se	  sig	  knappt	  slagen	  av	  Per,	  som	  nu	  
kan	  titulera	  sig	  Grebbestadsmästare	  i	  ostronöppning.	  
Det	  har	  återigen	  varit	  ett	  aktivt	  år	  för	  Ostronakademien	  där	  vi	  har	  varit	  på	  plats	  under	  ett	  stort	  antal	  
aktiviteter,	  ofta	  tillsammans	  med	  Everts	  Sjöbod,	  med	  föredrag	  och	  ostronöppning.	  Här	  är	  ett	  axplock	  
av	  dessa	  evenemang:	  
	  

• Akademien	  fanns	  på	  plats	  och	  öppnade	  ostron	  på	  hotell	  VANN	  i	  september,	  då	  Göteborgs	  
universitet	  och	  Mare	  Novum	  ordnade	  en	  höst-‐kickoff.	  

• Vi	  ställde	  ut	  och	  jobbade	  på	  EM	  i	  ostronöppning	  den	  3	  mars	  i	  Trollhättan.	  
• Förre	  ordförande	  Björn	  Ljungdahl	  med	  fru	  Annli	  representerade	  

förtjänstfullt	  Ostronakademien	  på	  M.	  Sandahl	  foundations	  50-‐årsjubileum	  i	  Stockholm,	  där	  
hela	  svenska	  kockeliten	  fanns	  representerade.	  Ostronakademien	  fick	  2010	  års	  stipendium	  av	  
M.	  Sandahls	  foundation	  till	  minne	  av	  Pluto	  Johannisson.	  

• Projekt	  Nord-‐Ostron	  avslutades	  med	  en	  stor	  slutkonferens	  på	  Lovéncentret	  på	  Tjärnö	  den	  25-‐
26	  april	  och	  Ostronakademien	  var	  på	  plats	  med	  ostronöppning.	  	  

• Staffan	  Greby	  från	  Ostronakademien	  tillsammans	  med	  Per	  Karlsson	  (Everts	  sjöbod	  och	  
Bohusläns	  ambassadör	  för	  Matlandet	  Sverige)	  och	  Robert	  Olsson	  (fiskare	  och	  
Änglamarkspristagare)	  pratade	  lokal	  mat,	  fiskefrågor	  och	  ostron,	  som	  även	  avnjöts	  till	  allmän	  
förtjusning,	  inför	  invigningen	  av	  Sportshopen	  i	  Grebbestad.	  Några	  veckor	  senare	  var	  
Ostronakademien	  inbjudna	  att	  berätta	  om	  och	  servera	  ostron	  för	  en	  busslast	  med	  Göteborgs-‐	  	  



	   	  
	  
och	  Bohuslänsguider,	  också	  här	  på	  Sportshopen.	  	  

• Hanna	  Thorén	  Karlsson	  från	  Ostronsakademien	  fick	  tillsammans	  med	  Lars	  Karlsson	  (Everts	  
sjöbod)	  förtroendet	  att	  öppna	  Grebbestadsostron	  på	  Residentet	  i	  Göteborg	  för	  Landshövding,	  
EU-‐ministrar,	  politiker	  och	  andra	  EU-‐delegater	  i	  samband	  med	  European	  Maritime	  Day	  i	  20:e	  
maj	  i	  Göteborg,	  vilket	  blev	  succé.	  Dagen	  efter	  öppnade	  Lars	  Karlsson	  och	  Staffan	  Greby	  över	  
600	  fantastiska	  ostron	  på	  en	  timme	  till	  ett	  tusental	  deltagare	  från	  hela	  världen	  under	  European	  
Maritime	  Day	  i	  Eriksbergshallen	  i	  Göteborg	  folk.	  Oerhört	  uppskattat	  och	  en	  mycket	  fin	  PR	  för	  
svenska	  ostron.	  Samma	  kväll	  delades	  Kungsfenan	  the	  Swedish	  Seafood	  Award	  ut,	  ett	  pris	  som	  
Ostronakademien	  erhöll	  redan	  2005	  då	  vi	  fick	  utmärkelsen	  Årets	  Skarpsill.	  

• Vi	  medverkade	  i	  Räkans	  dag	  i	  Strömstad	  den	  21:a	  juli	  med	  roll-‐ups	  och	  broschyrer.	  
Skaldjursakademierna	  samarbetar	  och	  hjälper	  varandra	  då	  tillfälle	  ges.	  

• Akademien	  medverkade	  på	  Havstensundsdagen	  den	  20:e	  juli	  där	  Erik	  Peper	  höll	  föredrag	  om	  
ostronets	  betydelse	  för	  besöksnäringen	  i	  Norra	  Bohuslän.	  Carl-‐Jan	  Granqvist	  fanns	  på	  plats	  och	  
uttalade	  följande	  ”Sveriges	  har	  två	  spetsprodukter	  i	  mat:	  tryffel	  från	  Gotland	  och	  ostron	  från	  
Bohuslän”.	  Det	  kan	  vi	  skriva	  under	  på!	  

• Vidare	  medverkade	  vi	  i	  Hamnfesten	  på	  Resö	  i	  början	  av	  augusti	  där	  fiskefrågor	  och	  
Kosterhavets	  Nationalpark	  betydelse	  diskuterades	  med	  både	  fiskare,	  fiskeribiologer,	  
riksdagsmän,	  m.fl.	  	  

• SM	  i	  ostronöppning	  arrangerades	  i	  Malmö	  den	  18:e	  augusti	  och	  där	  gick	  våra	  två	  Grebbestads-‐
representanter	  till	  final,	  med	  Linda	  Andreasson	  från	  restaurang	  Q-‐skär	  som	  Sveriges	  bästa	  
kvinnliga	  ostronöppnare	  och	  Lars	  Karlsson	  från	  Everts	  Sjöbod	  som	  knep	  silvermedaljen.	  	  

	  
Med	  stöd	  av	  våra	  medlemmar	  och	  sponsorer	  kan	  vi	  även	  i	  år	  dela	  ut	  Ostronakademiens	  stipendium	  på	  
10.000:-‐.	  Årets	  stipendiater	  heter	  Mia	  Erlandsson	  och	  Maja	  Bernvill	  från	  Arkitektskolan	  i	  Lund,	  vilka	  
får	  priset	  för	  projektet	  "OSTRONBANKEN",	  en	  upplevelsebaserad	  och	  visionär	  arkitektoniskt	  
anläggning	  med	  ett	  ostronkläckeri,	  som	  skall	  visa	  ostronets	  väg	  från	  "kläckeri	  till	  matbord".	  
Ostronakademiens	  huvudsponsorer	  är	  Champagnehuset	  i	  Göteborg	  och	  Grebbestads	  Skaldjur,	  Fisk	  och	  
Delikatesser!	  
	  
Tack	  medlemmar	  och	  sponsorer	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  göra	  det	  vi	  gör!	  Ostronen	  smyger	  sig	  mer	  och	  
mer	  in	  i	  vår	  kultur	  ju	  mer	  vi	  uppmärksammar	  det.	  
	  
	  
	  
Susanne	  Lindegarth,	  ordförande	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Staffan	  Greby,	  vice	  ordförande	  
	  
	  	  	  	  	  	   	  
Jerker	  Norlander,	  sekreterare	   	   	   	   Hanna	  Thorén	  Karlsson,	  kassör	  
	  
	  
Michael	  Ulhagen,	  styrelseledamot	   	   	   Peter	  Klemming,	  styrelseledamot	  
	  
	  
Mats	  Ulmestrand,	  styrelseledamot	   	   	   Anders	  Sporrong,	  styrelseledamot	  
	  
	  
Nina	  Jansson,	  styrelseledamot	  


